Compac
Master

Recolhedora
de Café

A Compac Master foi desenvolvida para o recolhimento do café em
áreas semi adensadas e inclinadas, proporcionando melhor desempenho,
versatilidade, com simplicidade operacional e baixo custo de manutenção.
os detalhes que fazem a diferença
- Rodas direcionais
- Sistema de limpeza com
compensação de inclinação lateral e longitudinal
- Plataforma de recolhimento com articulação
lateral e longitudinal
- Baixo centro de gravidade
- Recolhimento do café com sistema
helicoidal que proporciona fluxo de
material mais uniforme

Rolo recolhedor

Rodas direcionais

Nossa

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Especialidade
é Colheita.

Rodas direcionais + Compensação da inclinação lateral e longitudinal
+ Baixo centro de gravidade + Simplicidade operacional + Baixo custo de manutenção
+ Qualidade do café recolhido + assistência técnica especializada =
Maior lucratividade ao produtor de café.

Compensação lateral da plataforma de recolhimento

Características Técnicas

Armazenamento em bags

Modelo ...............................................................................................Compac Master
Potência necessária do motor ......................................................................55 a 60 cv
Acoplamento.................................................braços inferiores do sistema de 3 pontos
Acionamento ............................................................................................TDP 540 rpm
Válvulas de controle remoto necessárias....................................................................2
Cardan da TDP .....................................................................Aemco - série 2500/1000
Unidade recolhedora
Articulação.............................................................................longitudinal e transversal
Largura de trabalho .......................................................................................1.000 mm
Tipo de recolhedor ............................................................helicoidal com cabo de aço
Sistema de separação e limpeza
Área útil da peneira vibratória ...........................................................................1,74 m²
Área útil da peneira de vazão ............................................................................0,42m²
Rotação da turbina........................................................................................1.500 rpm
Sistema de armazenamento e transporte de grãos
Tipo de transporte de grãos .........................................................elevador de canecas
Sistema de armazenamento ...................................................................................bag
Capacidade da plataforma bag ..............................................................bag de 800 kg
Dimensões e Peso
Comprimento Total ........................................................................................6.000 mm
Altura Total ....................................................................................................2.580 mm
Largura Total .................................................................................................2.050 mm
Bitola .............................................................................................................1.770 mm
Peso ................................................................................................................1.900 kg
Rodagem .........................................................................................2 pneus 7.50 x 16"

Compensação da inclinação lateral
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A atualização e o aprimoramento de seus produtos são objetivos constantes da MIAC, que se reserva o direito de introduzir modificações em seus componentes e acessórios sem aviso prévio.
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